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पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, 
पंपर  - ४११ ०१८.नगरसिचव कायालय, 
मांक - नस/८/का व/१४१६/२०१३ 

दनांक - ८/११/२०१३ 
 

ित, 
  

मा............................................, 
सद य, थायी सिमती, 
पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, 
पंपर  - ४११ ०१८.  

 
 

वषय - पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. थायी सिमतीची सभा 
  दनांक  १२/११/२०१३ रोजी आयो जत केले बाबत.... 

 

महोदय/महोदया, 
 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. थायी सिमतीची सा ा हक सभा मंगळवार, दनांक 

१२/११/२०१३ रोजी सकाळ  ११.०० वा. महानगरपािलके या शासक य इमारतीमधील महापौर मधुकरराव 

रामचं  पवळे सभागृहात आयो जत करणेत आली आहे. सोबत सभेची कायप का जोडली आहे. सभेस 

आपण उप थत रहावे, ह  वनंती. 
 
 

 

आपला व ास,ू 
 

 
 
 

त- १)  सव संबंिधत शाखा मुख व शाखािधकार  

 २)  कायालयीन नोट स बोड 
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पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, पंपर -४११ ०१८. 
मा. थायी सिमती 

कायप का मांक - ८६ 

 
दनांक - १२/११/२०१३             वेळ -  सकाळ  ११.00 वाजता 

 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. थायी सिमतीची सा ा हक सभा मंगळवार, 
दनांक १२/११/२०१३ रोजी सकाळ  ११.00 वा. महानगरपािलके या शासक य इमारतीमधील महापौर 
मधुकरराव रामचं  पवळे सभागृहात आयो जत करणेत आली आहे. सभेत खालील कामकाज होईल. 

 

 दनांक ०७/११/२०१ ३ रोजी झाले या सभेचा ( कायप का मांक - ८५ )  

सभावृ ांत कायम करणे. 
 

वषय .१) मनपा या थाप य वभागाकड ल  िन.नो. .६/२०१३-१४ मधील अ. .१४ अ वये, भाग 
.१८ कवळे मधील मामुड  प रसरातील र ते खड  मु माचे करणेकामी मे.भगवंत 

क शन एस.जे. जाधव (िन.र. .३७,३४,०००/-  (अ र  र. .सदोतीस लाख चौतीस 
हजार फ ) पे ा ३५.९९०% कमी) या ठेकेदाराकडुन  िन वदा मंजुर दराने  

र. .२५,०९,६४०/- पयत काम क न घेणेस तसेच िन वदा अट  माणे डांबर, िसमट, 
लोखंड या तीनह  मटे रयल या िनधा रत केले या बेिसक दराम ये कं ाट कालावधीम ये 
झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या 
अट स अिधन राहनु  सदरचे िन वदा कामास मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

( दनांक १२/११/२०१३ चे सभेत घेणेचे िनणया माणे) 
 

वषय .२) भ व य िनवाह िनधी कायदा १९५२ ची अमंलबजावणी करणे ह  मनपाची जबाबदार  आहे 
यासाठ  आकारणी त यानूसार जानेवार  २०११ ते नो हबर २०१३ अखेर अंदाजे भ व य 
िनवाह िनधीची र. . २,३५,७२,७५०/- ह  शासक य िनयमानूसार मनपाने अदा करणे 
गरजेचे असून ती र कम भ व य िनवाह िनधी कायालयाकडे जमा करणे आव यक आहे. 
तर  सदरची र कम अ.ब.क.ड भागाकड ल खाजगीकरण साफसफाई या लेखािशषकातून 
अदा करणेत येईल यामुळे स य थतीत अंदाजे र. .२,३५,७२,७५०/- ह  मनपाचे 
भ व य िनवाह िनधी खा यावर जमा करणेत येवून ती सव र कम भागामाफत सव 
संबंधीत सं था/ठेकेदार यांचेकडे या या वेळ  कायरत असणा-या कमचा-यांचे शासक य 
िनयम वेतन प क/हजेर  प का माणे व अदा केले या बलांनूसार भाग तरावर याची 
तपासणी क न कमचा-याचे भ व य िनवाह िनधी खा यावर जमा करणेस मा यता 
देणेबाबत वचार करणे. 

( दनांक १२/११/२०१३ चे सभेत घेणेचे िनणया माणे) 
 

वषय .३) मनपा या व ुत मु य कायालयाकड ल िन.नो. .१६/२०१२-१३ मधील अ. .५ अ वये, 
भोसर  भाग .३५ भोसर  गावठाण अंतगत भागातील र यावर ल काश यव थेचे 
नुतनीकरण करणेकामी मे.एम.बी.इले क & कंपनी (िन.र. . २३,६६,९१०/- [अ र  
र. .तेवीस लाख सहास  हजार नऊशे दहा] पे ा २८.११ % कमी) या ठेकेदाराबरोबर 
करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणे. 

     ( दनांक १२/११/२०१३ चे सभेत घेणेचे िनणया माणे) 
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वषय .४) मनपा या ब भाग कायालयाकड ल िन.नो. .१/२०१३-१४ मधील अ. .१४ अ वये, भाग 
.३९ संततुकारामनगर येथे फुटपाथ व पाथवची द तीची कामे करणेकामी ु मे. काश 

कॉ ॅ टर (िन.र. .९,२८,९२९/- [अ र  र. .नऊ लाख अ ठावीस हजार नऊशे 
एकोणतीस] पे ा ३५.५९९ % कमी) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश 
देणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणे. 

 ( दनांक १२/११/२०१३ चे सभेत घेणेचे िनणया माणे) 
 

वषय .५) मनपा या जलिनःसारण वभागाकड ल िन.नो. .४/५८/२०१३-१४ मधील अ. .३३ अ वये, 
िचखली मलशु द करण क ाअंतगत भाग .४ िशवतेजनगर, पुणानगर से. .१८ 
आव यकतेनुसार े नेज लाईन टाकणेकामी मे.देव क शन (िन.र. . ६९,८८,०९५/- 
[अ र  र. .एकोणस र लाख अ याऐंशी हजार पं या नव] पे ा ३१.९८९ % कमी) 
(भाववाढ फरक कलमासह) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेबाबत 
वचार करणे. 

 ( दनांक १२/११/२०१३ चे सभेत घेणेचे िनणया माणे) 
 

वषय .६) मनपा या जलिनःसारण वभागाकड ल िन.नो. .४/५८/२०१३-१४ मधील अ. .३९ अ वये, 
कासारवाड  मैलाशु द करण क ाअंतगत भाग .३१ दघी म ये मु य अंतगत 
जलिनःसारण निलका टाकणेकामी मे.देव क शन (िन.र. . ४६,६७,७४९/- [अ र  
र. .शेहेचाळ स लाख सदस  हजार सातशे एकोणप नासु ] पे ा ३०.९९० % कमी) (भाववाढ 
फरक कलमासह) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेबाबत वचार 
करणे. 

 ( दनांक १२/११/२०१३ चे सभेत घेणेचे िनणया माणे) 
 

वषय .७) मनपा या थाप य वभागाकड ल  िन.नो. .११/२०१३-१४ मधील अ. .२ अ वये, मु य 
शा. इमारतीमधील नुतनीकरण करणेकामी मे.साकळे असोिसए स (िन.र. . 

३५,०१,३८२/- (अ र  र. .प तीस लाख एक हजार तीनशे याऐंशी) पे ा २२.९८९ % 
कमी)  या ठेकेदाराकडुन  िन वदा मंजुर दराने  र. .२८,३१,२७२/- पयत काम क न घेणेस 
तसेच िन वदा अट  माणे भाववाढ कलमानुसार कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट 
दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहन ु
सदरचे िन वदा कामास मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

 ( दनांक १२/११/२०१३ चे सभेत घेणेचे िनणया माणे) 
 

वषय .८) मनपा या थाप य वभागाकड ल  िन.नो. .६/२०१३-१४ मधील अ. .६ अ वये, िचंचवड 
. .२४ नवीन ब भाग कायालयासाठ  प े बस वणेकामी व इतर थाप य वषयक 

द ती व सुधारणांची कामे करणेकामी मेु .एस.बी.सवाई (िन.र. . ३६,२२,९७४/- (अ र  
र. .छ ीस लाख बावीस हजार नऊशे चौ-याह र) पे ा १८.१७९ % कमी) या ठेकेदाराकडुन  

िन वदा मंजुर दराने  र. .३१,१२,५७१/- पयत काम क न घेणेस तसेच िन वदा अट  
माणे डांबर, िसमट, लोखंड या तीनह  मटे रयल या िनधा रत केले या बेिसक दराम ये 

कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे 
बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहुन सदरचे िन वदा कामास मा यता देणेबाबत 
वचार करणे. 

 ( दनांक १२/११/२०१३ चे सभेत घेणेचे िनणया माणे) 
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वषय .९)  मनपा या थाप य वभागाकड ल  िन.नो. .६/२०१३-१४ मधील अ. .२२ अ वये, . .५२ 
पुनावळे म ये गटर करणे व पे ह ंग लॉक बस वणेकामी मे. ी.क शन 
(िन.र. .२९,९९,८३९/- (अ र  र. .एकोणतीस लाख न या नव हजार आठशे 
एकोणचाळ स) पे ा ३३.३५० % कमी) या ठेकेदाराकडुन  िन वदा मंजुर दराने  

र. .२०,९९,३६२/- पयत काम क न घेणेस तसेच िन वदा अट  माणे डांबर, िसमट, 
लोखंड या तीनह  मटे रयल या िनधा रत केले या बेिसक दराम ये कं ाट कालावधीम ये 
झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या 
अट स अिधन राहनु  सदरचे िन वदा कामास मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

 ( दनांक १२/११/२०१३ चे सभेत घेणेचे िनणया माणे) 
 

वषय .१०) मनपा या थाप य वभागाकड ल  िन.नो. .६/२०१३-१४ मधील अ. .२७ अ वये, 
. .५२ ताथवडे म ये गटर करणे व पे ह ंग लॉक बस वणेकामी मे. ी.क शन 

(िन.र. .२९,९९,८५३/- (अ र  र. .एकोणतीस लाख न या नव हजार आठशे ेप न) पे ा 
३२.८४९ % कमी) या ठेकेदाराकडुन  िन वदा मंजुर दराने  र. . २१,१५,१५३/- पयत काम 
क न घेणेस तसेच िन वदा अट  माणे डांबर, िसमट, लोखंड या तीनह  मटे रयल या 
िनधा रत केले या बेिसक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार 
फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहनु  सदरचे 
िन वदा कामास मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

 ( दनांक १२/११/२०१३ चे सभेत घेणेचे िनणया माणे) 
 

वषय .११) मनपा या यशवंतराव च हाण मृती णालया या इमारतीमधील कॉर डॉर (कॉर डॉर, 
इनडोअर, संडास, बाथ म, मुता-या) अंतगत व बाहय प रसराची दैनं दन साफसफाई व 
व छता करणेकामी ितस-यांदा हणजेच अंितमत: दनांक १९/१०/२०१३ ते दनांक 

२८/१०/२०१३ पयत मुदतवाढ दलेली आहे.  िन वदा ा  झालेवर याची छाननी करणे, 

मा. थायी सिमतीची मा यता घेण,े करारनामा करणे याम ये काह  कालावधी जाणार आहे. 
यामळेु  स या काम क रत असले या मे.बी. ह . जी. इं डया िल., यांना पुव या झाले या 

करारना यास अिधन राहन ई िन वदा नोट स मांकू –Medical/1-2013-2014 ची संपूण 
कायवाह  होवुन कामाचा आदेश न वन िन वदाधारकास देई पयत मुदतवाढ देणेस मा यता 
देणेबाबत वचार करणे. 

 ( दनांक १२/११/२०१३ चे सभेत घेणेचे िनणया माणे) 
 

वषय .१२) मनपा या उ ान वभागाकड ल िन.नो. .२/२०१३-१४ अ वये, व.िशतोळे सरकार उ ान 
(िशवसृ ी) देखभाल करणेकामी मे.बी. ह .जी.इं डया िलमीटेड या ठेकेदाराला िन वदा 
र. .१५,२२,८४८/-(वा षक) पे ा ८.५० ट के जादा दराने) [अ र  र. .पंधरा लाख बावीस 
हजार आठशे आ ठेचाळ स ] ३ वष कालावधीसाठ  देणेस व याकामी येणारे य  
खचास व यांचेशी करारनामा क न घेणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

 ( दनांक १२/११/२०१३ चे सभेत घेणेचे िनणया माणे) 
 

वषय .१३) मनपा या थाप य वभागाकड ल  िन.नो. .२६/२०१२-१३ मधील अ. .१८ अ वये, मुंबई-
पुणे र यावर ल ेड सेपरेटसची देखभाल द ती करणेकामी मेु . वशाल िस वल 
कॉ ा टर (िन.र. .१८,६७,४१४/- (अ र  र. .अठरा लाख सदस  हजार चारशे चौदाु ) 
पे ा १४.८५ % कमी)  या ठेकेदाराकडुन  िन वदा मंजुर दराने  र. . १६,६९,६०८/- पयत 
काम क न घेणेस तसेच िन वदा अट  माणे बाजारभाव कलमानुसार मटे रयल या 
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िनधा रत केले या बेिसक दराम ये क ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार 
फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहन ु
यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणे. 

 

वषय .१४) मनपा या ब भाग कायालयाकड ल िन.नो. .२/२०१३-१४ मधील अ. .२१ अ वये, रावेत 
उप वभागातील . .१८, १९ व ५२ दवाब ी यव थेची व पोल, जं शन बॉ स, केबल व 
फडर पलरची वा षक देखभाल द ती करणेकामी मेु .के.पी. इले क स कॉप रेशन ्
(िन.र. .७,४७,९८१/- [अ र  र. .सात लाख स ेचाळ स लाख नऊशे ए याऐंशी] पे ा 
३८.६०० % कमी) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आला 
अस याने याचे अवलोकन करणे. 

 

वषय .१५) मनपा या ड भाग थाप य  वभागामधील मा. कायकार  अिभयंता यांना पे ोलवर  

चालणारे वाहन  एम एच १४ ए ई ८१९१ फरती करणेसाठ  देणेत आलेले आहे. व सदर 

वाहनांचा खच इकड ल वाहन इंधन या लेखािशषावर  केला जात असून   सदर इंधनासाठ  
वा षक ८५,०००/ - इतक तरतूद केलेली आहे. माहे स टबर २०१३  अखेर वाहन इंधन या 
लेखािशषावर ६८,००० /- इतका खच झाला असून र.  १७०००/- िश लक आहे. वाहनांवर ल 
इंधनावर होणारा सरासर  खच पाहता उपल ध असलेली तरतूद ह  कमी पडणार आहे. 
थाप य वभागाकडे असणारे वाहन हे पे ोलवर चालणारे असून पे ोल या वाढ या कंमती 

यामुळे लेखािशषाकाकड ल तरतूद ह  कमी पडणार आहे. थाप य ड भागातील 
अंदाजप काम ये गंुठेवार  परतावा या लेखािशषावर र.   १,०००००/- (अ र  र.  – एक 
लाख पये फ ) अंदाजप क य तरतूद आहे. या लेखािशषावर अ ाप पयत खच झालेला 
नसून  व परता यासाठ  एकह  अज आलेला नसून सदर तरतूद िश लक रहाणार आहे. तर  

सदर लेखािशषावर ल र.  ७५०००/- (अ र  र.  पं याह ार हजार फ ) वाहन इंधन या 
लेखािशषावर वग करणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

 

वषय .१६) मनपा या ब भाग कायालयाकड ल िन.नो. .२/२०१३-१४ मधील अ. .१३ अ वये, मनपा 
भवन अंतगत व वध भागातील सो. हे. द यांची वा षक देखभाल द ती करणेकामी ु
मे.भैरवनाथ इले ल & इं जिनअस (िन.र. .५,९९,९८९/- [अ र  र. . पाच लाख 
न या नव हजार नऊशे एकोणन वद] पे ा ३४.९८९ % कमी) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा 
क न कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणे. 

 

वषय .१७) मनपा या ब भाग कायालयाकड ल िन.नो. .१/२०१३-१४ मधील अ. .२१ अ वये, 
िचंचवड . .२४ म ये ठक ठकाणी र यावर ल ेचस, ॉसकट, ख डे इ. खड मु म व 
बी.बी.एम. प दतीने बुज वणेकामी मे. ीगणेश क शन (िन.र. . ६,९९,८३२/- [अ र  
र. .सहा लाख न या नव हजार आठशे ब ीस] पे ा ३२.६९९% कमी) या ठेकेदाराबरोबर 
करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणे. 

 

वषय .१८) मनपा या ब भाग कायालयाकड ल िन.नो. .१/२०१३-१४ मधील अ. .६ अ वये, भाग 
.३९ मधील र यांवर ल ेचस, ॉसकट, ख डे द तीची कामे करणेकामी मेु . ीगणेश 

क शन (िन.र. .८,३०,४९५/- [अ र  र. .आठ लाख तीस हजार चारशे पं या नव] 
पे ा ३२.६९९ % कमी) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आला 
अस याने याचे अवलोकन करणे. 
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वषय .१९) मनपा या ब भाग कायालयाकड ल िन.नो. .१/२०१३-१४ मधील अ. .३७ अ वये, भाग 
.२० रेल वहार प रसरातील र ते बी.बी.एम.करणेकामी मे. ीगणेश क शन 

(िन.र. .७,००,२१०/- [अ र  र. .सात लाख दोनशे दहा] पे ा ३२.६९९ % कमी) या 
ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन 
करणे. 

 

वषय .२०) मनपा या ब भाग कायालयाकड ल िन.नो. .१/२०१३-१४ मधील अ. .२८ अ वये, भाग 
.२० िचंचवडेनगर मुंजोबा वसाहत प रसरातील र ते खड मु माचे करणेकामी मे. ीगणेश 

क शन (िन.र. .७,००,२१०/- [अ र  र. .सात लाख दोनशे दहा] पे ा ३२.६९९ % 

कमी) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे 
अवलोकन करणे. 

 

वषय .२१) मनपा या ब भाग कायालयाकड ल िन.नो. .२/२०१३-१४ मधील अ. .१८ अ वये, सन 
२०१३-१४ साठ  जल े  .बी ८ अंतगत पाणीपुरवठा वषयक कामांची देखभाल व द ती ु
करणेकामी मे.सागर क शन (िन.र. .६,७२,२७०/- [अ र  र. .सहा लाख बहा र 
हजार दोनशे स र] पे ा २७.२७० % कमी) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा 
आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणे. 

 
वषय .२२) मनपा या ब भाग कायालयाकड ल िन.नो. .२/२०१३-१४ मधील अ. .११ अ वये, सन 

२०१३-१४ साठ  जल े  .बी/२ अंतगत पाणीपुरवठा वषयक कामाची देखभाल व 
द ती करणेकामी मेु .पी.जी.क शन (िन.र. .७,००,१४०/- [अ र  र. .सात लाख 
एकशे चाळ स] पे ा २५.२४९ % कमी) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश 
देणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणे. 

 
वषय .२३) मनपा या ब भाग कायालयाकड ल िन.नो. .२/२०१३-१४ मधील अ. .१० अ वये, सन 

२०१३-१४ साठ  जल े  .बी ६ अंतगत पाणीपुरवठा वषयक कामांची देखभाल व द ती ु
करणेकामी मे.शुभम उ ोग (िन.र. .६,७२,१७८/- [अ र  र. . सहा लाख बहा र हजार 
एकशे अ याह र] पे ा २७.२६९ % कमी) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा 
आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणे. 

 
वषय .२४) मनपा या ब भाग कायालयाकड ल िन.नो. .२/२०१३-१४ मधील अ. .२९ अ वये, सन 

२०१३-१४ साठ  जल े  .बी ४ अंतगत पाणीपुरवठा वषयक कामांची देखभाल व 
द ती करणेकामी मेु .सोहम क शन (िन.र. .७,००,११२/- [अ र  र. .सात लाख 
एकशे बारा] पे ा २७.०९९ % कमी) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश 
देणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणे. 

 
वषय .२५) तावात नमुद के या माणे "अ" भागातील भाग . १५ द वाड मधील अंतगत र ते 

कॉ ट (pavement quality concrete) आराख यातील र यां या कामाचे पुवगणनप क 
तयार करणे (Estimate), व वध िन वदा पुव (Pretender Activity) व िन वदा प ात (Post 

Tender Activity) बाबींसाठ  स लागार हणून मे.पे हटेक क स टंट पुणे यांची नेमणुक 
करणे व यासाठ  महापािलके या व वध क पासाठ  स लागार यांस दे यात येत 

असले या चलीत दरानुसार िन वदा पुव (Pretender Activity) कामांसाठ  वकृत िन वदा 
कमती या ०.८०% व िन वदा प ात (Post Tender Activity) कामांसाठ  वकृत िन वदा 
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कंमती या १.४५% अिधक सेवाकर (Service Tax) अदा करणेस मा यता देणेबाबत वचार 
करणे. 

 
वषय .२६) मनपा या ब भाग कायालयाकड ल िन.नो. .२/२०१३-१४ मधील अ. .२५ अ वये, सन 

२०१३-१४ साठ  जल े  .बी ३ अंतगत पाणीपुरवठा वषयक कामांची देखभाल व द ती ु
करणेकामी मे.बरखा ए टर ायजेस (िन.र. .७,००,१४०/- [अ र  र. .सात लाख एकशे 
चाळ स] पे ा २५.९९० % कमी) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत 
आला अस याने याचे अवलोकन करणे. 

 
 
वषय .२७) मनपा या ब भाग कायालयाकड ल िन.नो. .२/२०१३-१४ मधील अ. .१४ अ वये, सन 

२०१३-१४ साठ  जल े  .बी ५ अंतगत पाणीपुरवठा वषयक कामांची देखभाल व 
द ती करणेकामी मेु .बरखा ए टर ायजेस (िन.र. .६,७१,७४५/- [अ र  र. .सहा लाख 
एकाह र हजार सातशे पंचेचाळ स] पे ा २५.९९० % कमी) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा 
क न कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणे. 

 
वषय .२८) मनपा या ब भाग कायालयाकड ल िन.नो. .२/२०१३-१४ मधील अ. .५ अ वये, सन 

२०१३-१४ साठ  जल े  .बी १ अंतगत पाणीपुरवठा वषयक कामांची देखभाल व द ती ु
करणेकामी मे. ी क शन (िन.र. .७,००,१३९/- [अ र  र. .सात लाख एकशे 
एकोणचाळ स] पे ा २५.९९० % कमी) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश 
देणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणे. 

 
वषय .२९) मनपा या ब भाग कायालयाकड ल िन.नो. .२/२०१३-१४ मधील अ. .४ अ वये, 

जल े  .बी ११ अंतगत पाणीपुरवठा वषयक कामांची देखभाल व द ती करणेु  (सन 
२०१३-१४) कामी मे. ी क शन (िन.र. .६,७२,२६९/- [अ र  र. .सहा लाख बहा र 
हजार दोनशे एकोणस र] पे ा २५.९८९ % कमी) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न 
कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणे. 

 
वषय .३०) मनपा या क भाग कायालयाकड ल िन.नो. .२/२०१३-१४ मधील अ. .६६ अ वये, 

भाग .२९ इं ायणीनगर म ये स. .१० व १२ म ये थाप य वषयक कामे करणेकामी 
मे.एच.ए.भोसले (िन.र. .७,००,२८०/- [अ र  र. .सात लाख दोनशे ऐंशी] पे ा १४.९८९ 
% कमी) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे 
अवलोकन करणे. 

 

वषय .३१) मनपा या क भाग कायालयाकड ल िन.नो. .२/२०१३-१४ मधील अ. .१९ अ वये, भाग 
.६२ फुगेवाड  मधील प.ंिचं.मनपा या इमारतीसाठ  थाप य वषयक देखभाल द तीची ु

कामे करणेकामी मे. ी क शन (िन.र. .६,९९,९५८/- [अ र  र. .सहा लाख 
न या नव हजार नऊशे अ ठाव न] पे ा २५.९८९ % कमी) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा 
क न कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणे. 

 

वषय .३२) मनपा या क भाग कायालयाकड ल िन.नो. .२/२०१३-१४ मधील अ. .६३ अ वये, 
भाग .३४ मधील खंडोबा माळ प रसरात थाप य वषयक कामाची द ती ु  

करणेकामी मे.देव क शन (िन.र. .७,००,२८०/- [अ र  र. .सात लाख दोनशे ऐंशी] 
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पे ा २८.५७० % कमी) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आला 
अस याने याचे अवलोकन करणे. 

 
वषय .३३) मनपा या क भाग कायालयाकड ल िन.नो. .२/२०१३-१४ मधील अ. .७० अ वये, वॉड 

.३८ नेह नगर येथील अटँलास कॉलनी प रसरात थाप य वषयक द तीु चे कामे 
करणेकामी मे.के.पी. क शन (िन.र. .७,४९,५०८/- [अ र  र. .सात लाख 
एकोणप नास हजार पाचशे आठ] पे ा २७.९९० % कमी) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा 
क न कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणे. 

 

वषय .३४) मनपा या क भाग कायालयाकड ल िन.नो. .२/२०१३-१४ मधील अ. .३५ अ वये, 
भाग .३६ लांडेवाड  येथील वकास कॉलनी येथील प रसरात पे ह ंग लॉक बस वणे व 

इतर थाप य वषयक कामे करणेकामी मे.के.कमलेश (िन.र. . ७,००,२६४/- [अ र  
र. .सात लाख दोनशे चौस ] पे ा २७.७१९ % कमी) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न 
कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणे. 

 

वषय .३५) क भाग कायालयाचे काय े ातील मा यिमक िश ण वभागा अंतगत असले या 5 

मा यिमक व ालये व िश ण मंडळाकड ल 42 ाथिमक शाळा इमारत व प रसराची 24 

तास सुर ा करणेकामी ठेकेदारांकडून वत: या मनु यबळाचा वापर क न सुर ा 
करणेकामी दवसपाळ  म ये 37 व रा  पाळ  म ये 24 सुर ा कमचा-यांमाफत कामकाज 
करणेकामी मे. बी. ह . जी. इं डया िल. यांचेकडून ती म हना र कम पये 6,71,657.00 

माणे वा षक खच र कम पये 80,59,884.00/- कंवा ई-िन वदेतील अट  व शत चे भंग 
के यास आकारावयाची दंडा मक र कम वजा जाता येणा-या य  खचास तसेच 
संबंिधतांबरोबर 1 वषाचा करारनामा क न कामाचा आदेश देणेकामी, तसेच संबंिधतांकडून 
समाधानकारकपणे काम झा यास पुढ ल एक वषाकर ता मा. आयु  व मा. थायी सिमती 
यांचे मा यतेने करारनामा (या माणे एकूण 03 वष) क न कामाचा आदेश देणेस मा यता 
देणेबाबत वचार करणे. 

 

वषय .३६) मनपा या क भाग कायालयाकड ल िन.नो. .२/२०१३-१४ मधील अ. .४६ अ वये, 
भाग .३६ लांडेवाड  येथील गुळवेव ती पर सरात पे ह ंग लॉक बस वणे व इतर 
थाप य वषयक कामे करणेकामी मे.िशवकुमार क शन (िन.र. . ७,००,२६४/- 

[अ र  र. .सात लाख दोनशे चौस ] पे ा २६.७३९ % कमी) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा 
क न कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणे. 

 

वषय .३७) मनपा या क भाग कायालयाकड ल िन.नो. .२/२०१३-१४ मधील अ. .८२ अ वये, 
भाग .३८ नेह नगर येथील िशवशंभो कायालय पर सरात थाप य वषयक द तीची ु

कामे करणेकामी मे.मोटवाणी अँ ड स स (िन.र. .७,४९,५०८/- [अ र  र. .सात लाख 
एकोणप नास हजार पाचशे आठ] पे ा २७.९९० % कमी) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा 
क न कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणे. 

 

वषय .३८) मनपा या क भाग कायालयाकड ल िन.नो. .२/२०१३-१४ मधील अ. .४३ अ वये, 
भाग .३७ महा मा फुले नगर मधील एम.आय.ड .सी. लॉट ट  १७० जवळ गटर बांधणे 

व इतर थाप य वषयक कामे करणेकामी मे.मोटवाणी अँ ड स स (िन.र. .७,४९,५०८/- 
[अ र  र. .सात लाख एकोणप नास हजार पाचशे आठ] पे ा २७.९९ % कमी) या 
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ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन 
करणे. 

 

वषय .३९) मनपा या क भाग कायालयाकड ल िन.नो. .२/२०१३-१४ मधील अ. .१३ अ वये, भाग 
.३८ नेह नगर येथील बौ द वहार प रसरात थाप य वषयक द तीची ु कामे 

करणेकामी मे.के.पी.क शन (िन.र. .७,४९,५०८/- [अ र  र. .सात लाख 
एकोणप नास हजार पाचशे आठ] पे ा २७.९९० % कमी) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा 
क न कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणे. 

 

वषय .४०) मनपा या क भाग कायालयाकड ल िन.नो. .२/२०१३-१४ मधील अ. .७५ अ वये, 
भाग .३१, ३२, ३७ इतर ठकाणी व वध मनपा काय मासाठ  मंडप यव था व 

अनुषंिगक कामे करणेकामी मे.लाल दप क शन (िन.र. .७,००,२८०/- [अ र  
र. .सात लाख दोनशे ऐंशी] पे ा १.११९ % कमी) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न 
कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणे. 

 

वषय .४१) मनपा या क भाग कायालयाकड ल िन.नो. .२/२०१३-१४ मधील अ. .२३ अ वये, 
भाग .३८ नेह नगर येथील अटँलास कॉलनी पर सरात थाप य वषयक द तीचे ु

कामे करणेकामी मे.लाल दप क शन (िन.र. .७,००,२७२/- [अ र  र. .सात लाख 
दोनशे बहा र] पे ा १.१९९ % कमी) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश 
देणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणे. 

 

वषय .४२) ड भाग कायालयाचे काय े ातील मा यिमक िश ण वभागा अंतगत असले या 4 

मा यिमक व ालये व िश ण मंडळाकड ल 31 ाथिमक शाळा इमारत व प रसराची 24 

तास सुर ा करणेकामी ठेकेदारांकडून वत: या मनु यबळाचा वापर क न सुर ा 
करणेकामी दवसपाळ  म ये 33 व रा  पाळ  म ये 18 सुर ा कमचा-यांमाफत कामकाज 
करणेकामी मे. बी. ह . जी. इं डया िल. यांचेकडून ती म हना र कम पये 5,61,550.00 

माणे वा षक खच र कम पये 67,38,600/- कंवा ई-िन वदेतील अट  व शत चे भंग 
के यास आकारावयाची दंडा मक र कम वजा जाता येणा-या य  खचास तसेच 
संबंिधतांबरोबर 1 वषाचा करारनामा क न कामाचा आदेश देणेकामी, तसेच संबंिधतांकडून 

समाधानकारकपणे काम झा यास पुढ ल एक वषाकर ता मा. आयु  व मा. थायी सिमती 
यांचे मा यतेने करारनामा (या माणे एकूण 03 वष) क न कामाचा आदेश देणेस मा यता 
देणेबाबत वचार करणे. 

 

वषय .४३) मनपा या क भाग कायालयाकड ल िन.नो. .२/२०१३-१४ मधील अ. .७६ अ वये, 
भाग .३८ नेह नगर येथील वजय भा सोसा. प रसरात थाप य वषयक द तीची ु

कामे करणेकामी मे.ह रषकुमार आर.गायकवाड (िन.र. .७,४९,५०८/- [अ र  र. .सात 
लाख एकोणप नास हजार पाचशे आठ] पे ा २९.९९० % कमी) या ठेकेदाराबरोबर 
करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणे. 

 

वषय .४४) मनपा या क भाग कायालयाकड ल िन.नो. .२/२०१३-१४ मधील अ. .१७ अ वये, 
भाग .६१ दापोड  येथे नामदशक फलक, बचेस बस वणेकामी मे. ह .के.ए टर. 

(िन.र. .७,४९,४३५/- [अ र  र. .सात लाख एकोणप नास हजार चारशे प तीस] पे ा 
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३०.००० % कमी) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आला 
अस याने याचे अवलोकन करणे. 

 

वषय .४५) मनपा या क भाग कायालयाकड ल िन.नो. .२/२०१३-१४ मधील अ. .६७ अ वये, 
भाग .६२ फुगेवाड  येथील नामदशक फलक बचेस बस वणेकामी 

मे. ह .के.ए टर ायझेस (िन.र. .७,४९,४३५/- [अ र  र. .सात लाख एकोणप नास हजार 
चारशे प तीस] पे ा ३०.००० % कमी) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश 
देणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणे. 

 

वषय .४६) मनपा या क भाग कायालयाकड ल िन.नो. .२/२०१३-१४ मधील अ. .३२ अ वये, 
बोपखेल वॉड .६४ गुलाबनगर भागातील कॉ ट पे ह ंग व गटर द ती वषयक कामे ु
करणेकामी मे.उषा ए टर ायझेस (िन.र. .६,९८,७१७/- [अ र  र. .सहा लाख 
अ या नव हजार सातशे सतरा] पे ा २३.९९० % कमी) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा 
क न कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणे. 

 

वषय .४७) मनपा या क भाग कायालयाकड ल िन.नो. .२/२०१३-१४ मधील अ. .३१ अ वये, 
भाग .३१ दघीम ये पुणे आळंद  र या या पुवस पे ह ंग लॉक बस वणेकामी मे.उषा 

ए टर ायझेस (िन.र. .७,००,२८०/- [अ र  र. .सात लाख दोनशे ऐंशी] पे ा २६.९८९ % 

कमी) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे 
अवलोकन करणे. 

 

वषय .४८) मनपा या क भाग कायालयाकड ल िन.नो. .२/२०१३-१४ मधील अ. .१ अ वये, 
बोपखेल वॉड .६४ मधील गावठाण भागातील ठक ठकाणी थाप य वषयक करकोळ 
द तीचे ु कामे करणेकामी म.ेउषा ए टर ायझेस (िन.र. .६,९८,४४४/- [अ र  र. .सहा 
लाख अ या नव हजार चारशे च वेचाळ स] पे ा २३.९९० % कमी) या ठेकेदाराबरोबर 
करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणे. 

 

वषय .४९) मनपा या क भाग कायालयाकड ल िन.नो. .२/२०१३-१४ मधील अ. .८ अ वये, भाग 
.६२ फुगेवाड  म ये कॉ ट पे ह ंग लॉक इ याद  थाप य वषयक कामे करणेकामी 

मे.उषा ए टर ायझेस (िन.र. .७,५०,०००/- [अ र  र. .सात लाख प नास हजार] पे ा 
२४.९९० % कमी) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आला 
अस याने याचे अवलोकन करणे. 

 

वषय .५०) मनपा या क भाग कायालयाकड ल िन.नो. .२/२०१३-१४ मधील अ. .६९ अ वये, 
भाग .७ च-होली येिथल मनपा इमारतीचे करकोळ द तीु , रंगरंगोट  इतर थाप य 
वषयक कामे करणेकामी मे.सुमन क शन (िन.र. .७,००,२६४/- [अ र  र. .सात 
लाख दोनशे चौस ] पे ा १५.१४० % कमी) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा 
आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणे. 

 

वषय .५१) मनपा या क भाग कायालयाकड ल िन.नो. .२/२०१३-१४ मधील अ. .४९ अ वये, 
भाग .३० च पाणी वसाहत येिथल िशवशंकर नगर, हनुमान कॉलनी हंदराज कॉलनी, 

मथुरा कॉलनी व इतर ठकाणची पे ह ंग लॉक व द तीु ची कामे करणेकामी मे.देव 
क शन (िन.र. .७,००,१९०/- [अ र  र. .सात लाख एकशे न वद] पे ा २६.९८९ % 
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कमी) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे 
अवलोकन करणे. 

 

वषय .५२) मनपा या क भाग कायालयाकड ल िन.नो. .२/२०१३-१४ मधील अ. .५३ अ वये, 
भाग .३७ महा मा फुलेनगर मधील गटर द ती व थाप य वषयक ु कामे 

करणेकामी मे.क पल क शन (िन.र. .७,४९,५०८/- [अ र  र. .सात लाख 
एकोणप नास हजार पाचशे आठ] पे ा २७.९९० % कमी) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा 
क न कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणे. 

 

वषय .५३) मनपा या क भाग कायालयाकड ल िन.नो. .२/२०१३-१४ मधील अ. .८४ अ वये, 
भोसर  भाग .३३ गवळ नगर मधील मनपा या इमारतीची द ती करणेकामी मेु .सुिनल 
अ णा पा सुयवंशी (िन.र. .७,००,२६४/- [अ र  र. .सात लाख दोनशे चौस ] पे ा 
१२.९८९ % कमी) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आला 
अस याने याचे अवलोकन करणे. 

 

वषय .५४) मनपा या क भाग कायालयाकड ल िन.नो. .२/२०१३-१४ मधील अ. .४७ अ वये, 
भाग .३८ नेह नगर येथील महेशनगर प रसरात पे ह ंग लॉक बस वणेकामी 

मे.ह रषकुमार एच.गायकवाड (िन.र. .७,४९,७२५/- [अ र  र. .सात लाख एकोणप नास 
हजार सातशे पंचवीस] पे ा ३०.००० % कमी) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा 
आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणे. 

 

वषय .५५) मनपा या क भाग कायालयाकड ल िन.नो. .२/२०१३-१४ मधील अ. .४० अ वये, 
भाग .३२ सँड वक कॉलनी मधील सावंतनगर, महादेव नगर भागात थाप य वषयक 

द तीची ु कामे करणेकामी मे.क पल क शन (िन.र. .७,५०,०००/- [अ र  र. .सात 
लाख प नास हजार] पे ा २६.९९० % कमी) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा 
आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणे. 

 

वषय .५६)मनपा या क भाग कायालयाकड ल िन.नो. .२/२०१३-१४ मधील अ. .३९ अ वये, 
. .३२ सॅड वक कॉलनी मनपा इमारतीची द ती व इतर ु थाप य वषयक द तीची ु

कामे करणेकामी मे.एन.सी. क शन (िन.र. .७,५०,०००/- [अ र  र. .सात लाख 
प नास हजार] पे ा २१.९९० % कमी) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश 
देणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणे. 

 
वषय .५७) मनपा या क भाग कायालयाकड ल िन.नो. .२/२०१३-१४ मधील अ. .३७ अ वये, 

भोसर  भाग .३३ गवळ नगर लगत या पुणे-नािशक र यावर वाहतुक वषयक 
पट ंगची कामे करणेकामी मे.एन.सी.क शन (िन.र. .७,००,२६४/- [अ र  र. .सात 
लाख दोनशे चौस ] पे ा २१.९८९ % कमी) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा 
आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणे. 

 

वषय .५८) मनपा या क भाग कायालयाकड ल िन.नो. .२/२०१३-१४ मधील अ. .६२ अ वये, 
भाग .३४ मधील गटर पे ह ंग लॉक इ.द ती करणेकामी मेु .देव क शन 

(िन.र. .७,००,२८०/- [अ र  र. .सात लाख दोनशे ऐंशी] पे ा २८.५४० % कमी) या 
ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन 
करणे. 
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वषय .५९) मनपा या क भाग कायालयाकड ल िन.नो. .२/२०१३-१४ मधील अ. .४५ अ वये, वॉड 
.२९ इं ायणीनगर से.नं.१ म ये मोकळ  जागा .२ मधील इमारतीचा व तार 

करणेकामी मे.पी.एन.नागणे (िन.र. .७,००,२८०/- [अ र  र. .सात लाख दोनशे ऐंशी] 
पे ा ६.३०० % कमी) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आला 
अस याने याचे अवलोकन करणे. 

 

वषय .६०) मनपा या क भाग कायालयाकड ल िन.नो. .२/२०१३-१४ मधील अ. .३६ अ वये, 
भोसर  . .३३ गवळ नगर मधील र ते वषयक कामांची द तीची कामे करणेकामी ु
मे. ह.ए.झ बाडे (िन.र. .७,००,०१५/- [अ र  र. .सात लाख पंधरा] पे ा २०.६९९ % 

कमी) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे 
अवलोकन करणे. 

 

वषय .६१) मनपा या क भाग कायालयाकड ल िन.नो. .२/२०१३-१४ मधील अ. .४१ अ वये, 
. .६२ फुगेवाड  कासारवाड  मधील छ पती िशवाजी महाराज पुत यांची थाप य 
वषयक देखभाल द तीची ु कामे करणेकामी मे.एस.एम.क शन (िन.र. . 
६,९९,९५८/- [अ र  र. .सहा लाख न या नव हजार नऊशे अ ठाव न] पे ा १२.३५ % 

कमी) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे 
अवलोकन करणे. 

 

वषय .६२) मनपा या क भाग कायालयाकड ल िन.नो. .२/२०१३-१४ मधील अ. .२५ अ वये, 
. .३७ म.फुलेनगर येिथल गुड वल चौक ते नािशक रोड पयत र या या साईट प या 

खड करण क न बीबीएम करणेकामी मे.एम.पी.धो े (िन.र. .५,९८,८१२/- [अ र  
र. .पाच लाख अ या नव हजार आठशे बारा] पे ा ३०.५०९ % कमी) या ठेकेदाराबरोबर 
करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणे. 

 

वषय .६३) मनपा या क भाग कायालयाकड ल िन.नो. .२/२०१३-१४ मधील अ. .८६ अ वये, 
भाग .३० च पाणी वसाहत येथील र याची द ती खड करण व बीबीएम ु करणेकामी 

मे.एम.पी.धो े (िन.र. .७,००,६००/- [अ र  र. .सात लाख सहाशे] पे ा २७.५२० % 

कमी) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे 
अवलोकन करणे. 

 

वषय .६४) मनपा या क भाग कायालयाकड ल िन.नो. .२/२०१३-१४ मधील अ. .५२ अ वये, 
भाग .३० च पाणी वसाहत येथील व वध ठकाणचे र ते खड करण व बीबीएम 

करणेकामी मे.एम.पी.धो े क शन (िन.र. .७,००,२८१/- [अ र  र. .सात लाख दोनशे 
ए याऐंशी] पे ा २७.५१९ % कमी) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश 
देणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणे. 

 

वषय .६५) मनपा या क भाग कायालयाकड ल िन.नो. .२/२०१३-१४ मधील अ. .८३ अ वये, 
भाग .३६ लांडेवाड  येथील वकास कॉलनी पर सरात गटस फुटपाथ करणे तसेच 
थाप य वषयक देखभाल द तीची कामे ु करणेकामी मे.बरखा इंटर ायजेस 

(िन.र. .७,००,२६४/- [अ र  र. .सात लाख दोनशे चौस ] पे ा १९.९८९ % कमी) या 
ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन 
करणे. 
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वषय .६६) मनपा या थाप य वभागाकड ल  िन.नो. .४/२०१३-१४ मधील अ. .१ अ वये, िचंचवड 
भाग .२२ चापेकर चौक येथे चापेकर बंधुचे नवीन पुतळे उभारणेकामी मे.िच क पक 

(िन.र. .४७,१०,०००/- (अ र  र. .स ेचाळ स लाख दहा हजार) पे ा १६.०० % कमी) या 
ठेकेदाराकडुन  िन वदा मंजुर दराने  र. .३९,५६,४००/- पयत काम क न घेणेस तसेच 
िन वदा अट  शत स अट स अधीन राहन यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस ू मा यता 
देणेबाबत वचार करणे. 

 
वषय .६७) मनपा या वकास योजनेनुसार र ते व र ता ं द करणासाठ  संर ण वभागा या जागा 

ह तांतर त कर यासाठ  संर ण वभागास र कम अदा करणकेामी र ता अ. . १५ पंपर  
(डेअर  फॉम) र. . २,८६,८७,५५०/- ा र यासाठ  आव यक जागा ता यात घेणेकामी 
टेशन हेड वॉटर, खडक /औंध यांना क सट प  िमळणेबाबत कळ वणेत आले होते. 

तथापी संदिभय प  .४ अ वये कनल, अँडिमिन ेट ह कमांडंट, टेशन हेड वॉटर, 

खडक /औंध यांनी फ  र ता अ. . १५ या पंपर  (डेअर  फॉम) ा र यासाठ  

र. .२,८६,८७,५५०/- इतक  र कम DEO Pune Circle यांचेकडे जमा केलेनंतर व कग 
परिमशन दे यात येईल असे कळ वलेले आहे. याअनुषंगाने र ता अ. . १५  पंपर  ( 
डेअर  फॉम ) ा र यासाठ  संर ण वभागास र. . २,८६,८७,५५०।– ाधा याने अदा 
करणे आव यक अस याने याबाबत कायवाह  करणेत येत आहे. (सदर र कम संर ण 
वभागास अदा करणेस काय र मा यता आव यक आहे.) तर  वषयां कत करणी संर ण 
वभागास र. .२,८६,८७,५५०/- (अ र  र. .दोन कोट  शेहाऐंशी लाख स यांऐंशी हजार 
पाचशे प नास फ ) अदा करणेस काय र व जागा ह तांतरणासंबंधी इतर अनुषंगीक 
खचास मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

 
वषय .६८) मु यलेखाप र ण वभागाम ये कायरत असणा-या कमचा-यांनी रजा मंजूर कामी सादर 

केले या वनंती अजानुसार तावा सोबतचे प  ‘अ’ म ये दश वले माणे रजा मंजूर स 
मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

 

वषय .६९) मनपा या थाप य वभागाकड ल  िन.नो. . अ मु यालय/HO/७/२०१३-१४ मधील 
अ. .१६ अ वये, भाग .२६ काळभोरनगर, मोहननगर व रामनगर येथील पाणी पुरवठा 
वभागाकड ल चेसची र यांची पॅचवक प दतीने डांबर करण करणेकामी मे. ल सी 
क शन ा.िल. पुणे (िन.र. .१४,००,५००/- (अ र  र. .चौदा लाख पाचशे) पे ा 
१८.९७० % कमी)  या ठेकेदाराकडुन  िन वदा मंजुर दराने  र. . ११,९१,५६६/- पयत काम 
क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेमधील िन वदा अट  माणे डांबर, िसमट, 
लोखंड या तीनह  मटे रयल या िनधा रत केले या बेिसक दराम ये कं ाट कालावधीम ये 
झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या 
अट स अिधन राहन यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेत आला अस याने याचे ु
अवलोकन करणे. 

 

वषय .७०) मनपा या थाप य वभागाकड ल  िन.नो. .अमु यालय/HO/७/२०१३-१४ मधील 
अ. .७४ अ वये, भाग .१३ िनगड  गावठाण म ये व वध र ते डांबर करण करणेकामी 
मे. ल सी क शन ा.िल. पुणे (िन.र. .१७,५०,२८०/- (अ र  र. . सतरा लाख 
प नास हजार दोनशे ऐंशी) पे ा १८.९७० % कमी)  या ठेकेदाराकडुन  िन वदा मंजुर दराने  

र. .१४,८९,१६४/- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेमधील िन वदा 
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अट  माणे डांबर, िसमट, लोखंड या तीनह  मटे रयल या िनधा रत केले या बेिसक 
दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल 
करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहन यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेत ु
आला अस याने याचे अवलोकन करणे. 

 

वषय .७१) मनपा या झो.िन.पू. थाप य वभागाकड ल िन.नो. .१/२०१२-१३ मधील अ. .१० अ वये, 
भाग .३७ महा मा फुलेनगर/बालाजीनगर येथे गटर द तीचे कामे करणेकामी ु

मे.आर.एस.जोगदंड (िन.र. .९,८०,३७०/- [र. .नऊ लाख ऐंशी हजार तीनशे स र] पे ा 
१७.०७० % कमी) या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजुर दराने र. . ८,१३,०२१/- पयत काम 
क न घे यास बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहन यांचे बरोबर कामाचा ू
करारनामा क न घेणेत आला असून, एज सीस कामाचा आदेश दे यात आला अस याने 
याचे अवलोकन करणे. 

 

वषय .७२) मनपा या थाप य वभागाकड ल  िन.नो. .अ मु यालय/HO/१४/२०१३-१४ मधील 
अ. .१५ अ वये, भाग .१३ िनगड  गावठाण मधील आव यकते नुसार ना या मधील 
ह  शेपची खोली व ं द  वाढ वणे व ी याम काळभोर यांचे घरा शेजार ल नाला ह  
शेप करणेकामी मे.एम.पी.धो े क शन (िन.र. .२८,०१,०७७/-  (अ र  र. .अ ठावीस 
लाख एक हजार स याह र फ ) पे ा ३६.२४९ % कमी) या ठेकेदाराकडुन  िन वदा मंजुर 
दराने  र. .१८,७५,०००/- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानसुर व िन वदेमधील 
िन वदा अट  माणे डांबर, िसमट, लोखंड या तीनह  मटे रयल या िनधा रत केले या 
बेिसक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम 
अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहनु  सदरचे िन वदा कामास 
मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

 

वषय .७३) मनपा या झो.िन.पू. थाप य वभागाकड ल िन.नो. .१/२०१३-१४ मधील अ. .४३ 
अ वये, भाग .२६ मधील महा मा फुलेनगर झोपडप यामधील थाप य वषयक 
कामांची द ती करणेकामी मेु .साकळे असोिसए स (िन.र. .९,८०,३७०/- [र. .नऊ लाख 
ऐंशी हजार तीनशे स र] पे ा २५.५१० % कमी) या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजुर दराने 
र. .७,३०,२७८/- पयत काम क न घे यास बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहन ू
यांचे बरोबर कामाचा करारनामा क न घेणेत आला असून, एज सीस कामाचा आदेश 

दे यात आला अस याने याचे अवलोकन करणे. 
 

वषय .७४) मनपा या झो.िन.पू. थाप य वभागाकड ल िन.नो. .१/२०१३-१४ मधील अ. .६ अ वये, 
वॉड .१० म ये शरदनगर झोपडप ट  म ये थाप य वषयक कामांची द ती ु
करणेकामी मे.एस.बी.सवई (िन.र. .५,५९,९५४/- [र. .पाच लाख एकोणसाठ हजार नऊशे 
चोप न] पे ा २५.५०० % कमी) या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजुर दराने र. .४,१७,१६६/- 
पयत काम क न घे यास बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहन यांचे बरोबर ू
कामाचा करारनामा क न घेणेत आला असून, एज सीस कामाचा आदेश दे यात आला 
अस याने याचे अवलोकन करणे. 

 

वषय .७५) मनपा या झो.िन.पू. थाप य वभागाकड ल िन.नो. .१/२०१३-१४ मधील अ. .४ अ वये, 
वॉड .१० म ये आंबेडकरनगर झोपडप ट  म ये थाप य वषयक कामांची द ती ु
करणेकामी मे.एस.बी.सवई (िन.र. .५,५९,९५४/- [र. .पाच लाख एकोणसाठ हजार नऊशे 
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चोप न] पे ा २५.५०० % कमी) या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजुर दराने र. .४,१७,१६६/- 
पयत काम क न घे यास बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहन यांचे बरोबर ू
कामाचा करारनामा क न घेणेत आला असून, एज सीस कामाचा आदेश दे यात आला 
अस याने याचे अवलोकन करणे. 

 

वषय .७६) मनपा या झो.िन.पू. थाप य वभागाकड ल िन.नो. .१/२०१३-१४ मधील अ. .४० अ वये, 
वॉड .१० म ये दगानगु र झोपडप ट  म ये थाप य वषयक कामांची द ती ु
करणेकामी मे.एस.बी.सवई (िन.र. .५,५९,९५४/- [र. .पाच लाख एकोणसाठ हजार नऊशे 
चोप न] पे ा २५.५०० % कमी) या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजुर दराने र. .४,१७,१६६/- 
पयत काम क न घे यास बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहन यांचे बरोबर ू
कामाचा करारनामा क न घेणेत आला असून, एज सीस कामाचा आदेश दे यात आला 
अस याने याचे अवलोकन करणे. 

 

वषय .७७) महारा  महापािलका अिधिनयम मधील कलम १०५ (१) अ वये लेखाप र ण वभागातील 
द.३०.९.२०१३ ते द.६.१०.२०१३ अखेर संपणा-या आठव याचा मा.मु यलेखाप र क यांनी 
. मुलेप/१/का व/११४/२०१३ द.६.११.२०१३ अ वये पाठ वलेला सा ा हक लेखा तपासणी 

कामाचा अहवाल अवलोकन करणे. 
 

वषय .७८) महारा  महापािलका अिधिनयम मधील कलम १०५ (१) अ वये लेखाप र ण वभागातील 
द.७.१०.२०१३ ते द.१३.१०.२०१३ अखेर संपणा-या आठव याचा मा.मु यलेखाप र क 
यांनी . मुलेप/१/का व/११५/२०१३ द.६.११.२०१३ अ वये पाठ वलेला सा ा हक लेखा 
तपासणी कामाचा अहवाल अवलोकन करणे. 

 

वषय .७९) महारा  महापािलका अिधिनयम मधील कलम १०५ (१) अ वये लेखाप र ण वभागातील 
द.१४.१०.२०१३ ते द.२०.१०.२०१३ अखेर संपणा-या आठव याचा मा.मु यलेखाप र क 
यांनी .मुलेप/१/का व/११६/२०१३ द.६.११.२०१३ अ वये पाठ वलेला सा ा हक लेखा 
तपासणी कामाचा अहवाल अवलोकन करणे. 

 

वषय .८०) मनपा या थाप य वभागाकड ल  िन.नो. .९/२०१३-१४ मधील अ. .१५ अ वये, . .३१ 
दघी म ये ठक ठकाणी पावसाळ  गटस करणेकामी मे.कुबेरा एंटर ायजेस  (िन.र. . 
२८,०१,१२०/- (अ र  र. .अ ठावीस लाख एक हजार एकशे वीस) पे ा ३५.२५० % 
कमी)  या ठेकेदाराकडुन  िन वदा मंजुर दराने  र. .१९,०४,४११/- पयत काम क न घेणेस 
तसेच िन वदा अट  माणे बाजारभाव कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत केले या बेिसक 
दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल 
करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहन यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेत ु
आला अस याने याचे अवलोकन करणे. 

 

वषय .८१) हे ेव ती, िचखली येथे नवीन दवाखाना (ओ.पी.ड .  सु  करणेस तसेच नवीन 

दवाखा यासाठ  डॉ टर व अ य  कमचा-यांची िनयु  करणेस मा यता देणेबाबत वचार 
करणे. 

 
वषय .८२) मनपा हदद म ये कारखाने, उ ोगधंदे यांचेकडून उ ोगधंदा परवाना फ  वसुल करणेत येते 

तथा प, णालय व दवाखाना यांना कसलीह  फ  आकारली जात नाह .  यामुळे णालय 
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व दवाखाने यांचेकडुन न याने वै क य परवाना फ  आकारणे आव यक आहे.  स या मनपा 
हदद त खाली माणे णालये व दवाखाने या वभागाकडे न दणी झालेले आहेत. 

 

अ.  बेड सं या णालय/दवाखाने 
सं या शेरा 

१ ते १० २२२ 

११ ते ४९ ११९ 

५० ते १०० १४ 

१०१ ते ४९९ १० 

१ 

५०० चे पुढे २ 

 एकुण ३६७ 

२ लिनक/ ड पे सर  ७७० 

य ात पंपर  िचंचवड म.न.पा. े ात 

लिनक, ड पे सर ,लॅबोरेटर ,क सलटेशन, 
पशु दवाखाने, फ जओथेरेपी व इतर 

वै क य सेवा पुर वणा-या सं था एकुण 
अंदाजे ५००० आहेत 

            
मनपाचे उ प न वाढ चे ने - म.न.पा. हदद तील णालये व दवाखाने यांचेकडून 
खालील माणे वै क य परवाना फ  आकारणे आव यक आहे.         

            

 

 

 

 

 

 

 

वर ल माणे फ  आकारणी केलेस खालील माणे म.न.पा. स वा षक उ प न िमळेल. 

अ.  णालये बेडसं या सं या दर र. . 
१ १ ते १० २२२ १०००/- २२२००० 

 ११ ते ४९ ११९ २०००/- २३८००० 

 ५० ते १०० १४ ४०००/- ५६०००/- 
 १०१ ते ४९९ १० १००००/- १०००००/- 
 ५०० चे पुढे २ २५०००/- ५००००/- 

२ 

लिनक, ड पे सर ,लॅबोरेटर ,क सलटेशन,पशु 
दवाखाने, फ जओथेरेपी व इतर वै क य सेवा 

पुर वणा-या सं था 

५००० 
अंदाजे 

५००/- २५०००००/- 

 एकुण   ३१,६६,०००/- 

म.न.पा. हदद तील  णालये व दवाखाना/त सम लिनक यांना वर ल माणे 
वै क य परवाना फ  आकारणेस मा यता देणेकामी मा.महापािलका सभेकडे िशफारस 
करणेबाबत वचार करणे. 

अ.  बेडची सं या फ  ( ित वष ) दंड 

१ १ ते १० १०००/- 
२ ११ ते ४९ २०००/- 
३ ५० ते १०० ४०००/- 
४ १०१ ते ४९९ १००००/- 
५ ५०० चे पुढे २५०००/- 

६ 

लिनक, ड पे सर ,लॅबोरेटर ,

क सलटेशन,पशु दवाखाने, 

फ जओथेरेपी व इतर वै क य 
सेवा पुर वणा-या सं था 

५००/- 

१ ए ल ते ३० जुन या कालावधीत 
र कम जमा न केलेस ित म हना फ  
चे १०%  तथा प कमाल १२०% वा षक 
दंड 
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वषय .८३) महानगरपािलके या अ नशामक वभागास सन २०१२-१३ कर ता आव यक सा ह य 
खरेद कामी ई.िन.स.ु .२७/१/२०१२-१३ अ वये ा  लघू म िन वदाकार १) मे.अ युरेट 
इं जिनअ रंग व स यांचे एकुण ०२ बाबी सा ह याचे एकुण लघु म दर र. .७,७९,२७६/- 
व २)मे.भारती एंटर ायजेस यांचे एकुण ०३ बाबी सा ह याचे लघु म एकुण दर 
र. .३,८५,४००/- या माणे एकुण दर र. .११,६४,६७६/- [अ र  र. .अकरा लाख चौस  
हजार सहाशे शहा र] वकृती क न खरेद कामी करारनामा कर यात आलेला असून, 
पुरवठा आदेश िनगत कर यात आलेला अस याने, तूतकामी केले या सं वधेची मा हती 
अवलोकन करणे. 

वषय .८४) महारा  महानगरपािलका अिधिनयम कलम ७३ शे युल चॅ टर ५(२) नुसार िन वदा न 

माग वता करारनामा न करता तातड ची बाब हणुन मनपाचे वाहन द तीु  कायशाळा 
वभागाक रता आव यक वेगवेग या कारचे ऑईल व ि स मे.भारत पे ोिलयम काप रेशन 
िल. पुणे या उ पाद त कंपनीकडुन  आव यकतेनुसार दसु-या ट यातील ऑईल व ि स थेट 
प दतीने खरेद करणेस व याकामी येणा-या खचास एकुण .  ६,९२,४९६/- [अ र  
र. .सहा लाख या नव चारशे शहा नव फ ] चे खचास व सदरची र कम  मे.भारत 
पे ोिलयम काप रेशन िल. पुणे यांना आगाऊ व पात अदा करणेस मा यता देणेबाबत 
वचार करणे. 

वषय .८५) मनपा या उ ान वभागाकड ल िन.नो. .५/२०११-१२ मधील अ. .५ अ वये, तळवडे 
येथील पॉलीहाऊसचे पॉिलथीन पेपर व शेडनेट बदलणेकामी तीन वष कालावधीसाठ  
एज सी नेमणेकामी मे.महाल मी ीन हाऊस (िन.र. .३,२४,६८१/- [अ र  र. .तीन 
लाख चो वस हजार सहाशे ए याऐंशी] पे ा -१.०० % कमी) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा 
क न कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणे. 

वषय .८६) मनपा या थाप य वभागाकड ल  िन.नो. .अ मु यालय/HO/७/२०१३-१४ मधील अ. . 
६४ अ वये, भाग .३ िचखली मधील केशवनगर येिथल अंतगत पाथवना पे ह ंग लॉक 
बस वणेकामी मे.शंकर पांडूरंग बजबलकर (िन.र. .२१,००,८४०/- (अ र  र. .एकवीस लाख 
आठशे चाळ स) पे ा ३४.२०० % कमी)  या ठेकेदाराकडुन  िन वदा मंजुर दराने  

र. .१४,५१,४७०/- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेमधील िन वदा 
अट  माणे डांबर, िसमट, लोखंड या तीनह  मटे रयल या िनधा रत केले या बेिसक 
दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल 
करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहन यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेत ु
आला अस याने याचे अवलोकन करणे. 

वषय .८७) मनपा या थाप य वभागाकड ल  िन.नो. .अमु यालय/HO/७/२०१३-१४ मधील अ. . 
३९ अ वये, भाग .३ िचखली मधील पाट लनगर येिथल अंतगत पाथवना पे ह ंग 
लॉक बस वणेकामी मे.शंकर पांडूरंग बजबलकर (िन.र. .२१,००,८४०/- (अ र  
र. .एकवीस लाख आठशे चाळ स) पे ा ३३.८७० % कमी)  या ठेकेदाराकडुन  िन वदा 
मंजुर दराने  र. .१४,५८,७५०/- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व 
िन वदेमधील िन वदा अट  माणे डांबर, िसमट, लोखंड या तीनह  मटे रयल या िनधा रत 
केले या बेिसक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची 
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र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहन यांचेबरोबर ु
करारनामा क न घेणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणे. 

वषय .८८) मनपा या थाप य वभागाकड ल  िन.नो. .अमु यालय/HO/७/२०१३-१४ मधील 
अ. .५७ अ वये, अ भागा अंतगत बँडिमटंन हॉलचे इमारतींना लोखडं  प े बस वणेकामी 
मे.बालाजी क शन (िन.र. .२१,००,८४०/- (अ र  र. .एकवीस लाख आठशे चाळ स) 
पे ा १४.७४९ % कमी)  या ठेकेदाराकडुन  िन वदा मंजुर दराने  र. .१८,८०,५३६/- पयत 
काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेमधील िन वदा अट  माणे डांबर, िसमट, 
लोखंड या तीनह  मटे रयल या िनधा रत केले या बेिसक दराम ये कं ाट कालावधीम ये 
झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या 
अट स अिधन राहन यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेत आला अस याने याचे ु
अवलोकन करणे. 

वषय .८९) मनपाचे व ुत वभागासाठ  लॅ प सा ह य खरेद कामी ई-िन वदा .१०/१/२०१३-१४ 
अ वये लघू म िन वदाकार मे.एन.एस जैन अँ ड कं. ा.िल,पुणे यांचे लॅ प सा ह याचे दर 
एकुण र. .१७,६४,७००/-,मे.धुपर दस यांचे टायमरचे दर एकूण र.  ८,४८,४००/- व 
मे.पायोिनयर से स यांचे लॅ प सा ह याचे दर एकूण र.  ७२,२००/- वकृत क न, 

करारनामा करणेस व येणा-या खचास मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

वषय .९०) सन २०१२-१३ चे सुधा रत व सन २०१३-१४ चे मुळ अंदाजप कात पाणीपुरवठा योजना 
िनधी, पाणीपुरवठा देखभाल द तीु  या लेखािशषावर अशा एकूण तरतूद 

र. .९,९१,००,०००/- इतक  आहे. सदर अंदाजप क तयार करताना अंदाजप कांम ये सव 
चाल,ु िन वदा कायवाह  व िनयो जत कामाचा अंतभाव कर यात आलेला आहे. सव कारची 
िनयो जत कामे अंदाजप कात समा व  हावीत या ीने बहतांशी ु कामांना ३ लाख, ४ 
लाख, ५ लाख अशा तरतूद  ठेव यात आले या आहेत. यामुळे चालु कामे, िन वदा 
कायवाह  कामे व ाधा याने करावयाची िनयो जत कामे यांचा वचार क न या या 
कामांना अंदाजप कानुसार या आिथक वषात आव यक तरतूद उपल ध करणे या ीने 

अंतगत बदल क न तरतूद वग करणेस तावा सोबतचे प  अ केले माणे मा यता 
देणेबाबत वचार करणे. 

वषय .९१) मनपा या थाप य वभागाकड ल  िन.नो. .अमु यालय/HO/७/२०१३-१४ मधील अ. . 
७६ अ वये, भाग .१४ एम.आय.ड .सी. पं पंग टेशन ते भ -श  चौकापयत या 
र यास फुटपाथ व दभाजक करणे व पे ह ंग लॉक बस वणेकामी मेु .एस.ड .अजवाणी 
(िन.र. .१७,५०,७००/- (अ र  र. .सतरा लाख प नास हजार सातशे) पे ा २७.९९० % 
कमी)  या ठेकेदाराकडुन  िन वदा मंजुर दराने  र. . १३,२३,७१३/- पयत काम क न घेणेस 
तसेच िनयमानुसार व िन वदेमधील िन वदा अट  माणे डांबर, िसमट, लोखंड या तीनह  
मटे रयल या िनधा रत केले या बेिसक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट 
दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहन ु
यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणे. 

वषय .९२) मनपा या थाप य वभागाकड ल  िन.नो. .अमु यालय/HO/७/२०१३-१४ मधील अ. . 
४७ अ वये, भाग .०८ व ानगर म ये ॉम वॉटर डझाईन माणे बंद पाईप 
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ना याचे बांधकाम करणेकामी मे.देव कं शन (िन.र. .२१,००,८४०/- (अ र  
र. .एकवीस लाख आठशे चाळ स) पे ा ३२.२७० % कमी)  या ठेकेदाराकडुन  िन वदा 
मंजुर दराने  र. .१४,९४,०४४/- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व 
िन वदेमधील िन वदा अट  माणे मटे रयल या िनधा रत केले या बेिसक दराम ये कं ाट 
कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक 
राह ल या अट स अिधन राहन यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेत आला अस याने ु
याचे अवलोकन करणे. 

वषय .९३) पंपर  - िचंचवड नवनगर वकास ािधकरणाने कळ व या माणे, से.१७ व १९ िचखली 
           येथील EWS Housing क पाम ये बांधकाम पुण व दाखला दले या े ावर ह तांतरण 

शु काची र. .२,४७,८४,६१३/- (अ र  र. .दोन कोट  स ेचाळ स लाख चौ-याऐंशी हजार 
सहाशे तेरा फ ) पंपर -िचंचवड नवनगर वकास ािधकरणास (PCNTDA) अदा करणेस 
मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

 

 
 
 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, 
पंपर  - ४११ ०१८ नगरसिचव कायालय, 
मांक - नस/८/का व/१४१६/२०१३ 

दनांक - ०८/११/२०१३ 
 

टप - तुत कायप केवर ल वषयांची वषयप े (डॉकेटस)् नगरसिचव 
 कायालयात वाचणेसाठ  ठेवणेत आलेली आहेत. 


